
Samantekt sóttvarnalæknis um aðgerðir á landamærum gegn COVID-19

Frá 15.6.2020 hefur skimun fyrir SARS-CoV-2 verið beitt við komu farþega frá áhættusvæðum m.t.t. COVID- 
19 sjúkdóms sam kvæm t ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Áður hafði 14 daga sóttkví verið skylda fyrir alla sem 
komu til landsins frá áhættusvæðum. Börn hafa verið undanskilin skimun frá upphafi (fædd 2005 eða síðar). 
Tilgangur skim unar á landamærum var bæði sá að afla þekkingar um smit hjá einstaklingum sem koma 
hingað til lands sem myndi nýtast við frekari ákvarðanir um skaðminnkandi aðgerðir og einnig að lágmarka 
áhættuna á því að COVID-19 bærist hingað til lands.

Fyrir þann tíma hafði tekist með skipulegum hætti að uppræta veiruna að mestu innanlands og ljóst að 
frekari útbreiðsla hér innanlands tengdist flutningi hennar með einstaklingum erlendis frá. Á þessum tíma 
var faraldurinn í vexti í mörgum löndum.

Vert er að hafa í huga að frá upphafi hafa farþegar getað valið að fara í 14 daga sóttkví við komuna hingað 
til lands eða í skimun skv. nánari reglum sem útskýrðar eru hér að neðan.

Tilhögun skim unar hefur tekið nokkrum breytingum á þeim tíma sem liðinn er frá 15.6.:

• 15.6.-30.6.: Skipulagt sem tveggja vikna reynslutímabil
Gjaldfrjáls skimun við komu, Færeyjar og Grænland ekki áhættusvæði.

o 15344 niðurstöður úr skimun -  25 jákvæ ðir (greindust með veiruna á PCR prófi)
■ 6 = 0,04% með virkt smit
■ 19 = 0,1% með gam alt smit (byggt á mótefnamælingu, ekki taldir smitandi)

81 = 0,5% forskráðra  voru skráðir í „sóttkví" og voru það ým ist einstaklingar sem voru með íslensk
vottorð um fyrri COVID sjúkdóm, farþegar í tengiflugi eða einstaklingar sem fóru í 14 daga sóttkví.

• 1.7.-12.7.: Nýtt fyrirkom ulag skimunar.
Skimun gegn gjaldi hófst. Farþegar frá áhættusvæðum skimaðir og öll lönd flokkuð sem áhættusvæði 
nema Færeyjar og Grænland

o 20230 einstaklingar voru skim aðir og voru 52 jákvæðir.
■ 6 = 0,03% voru með virkt smit
■ 46 = 0,2% voru með gamalt smit (óvirkt smit)

376 = 1,7% forskráðra  voru skráðir í „sóttkví" (íslensk vottorð um fyrri sjúkdóm /tengifarþegar/sóttkví)

• 13.7.-30.7.: Þegar skimun hófst var ljóst að einstaklingar sem voru nýlega sm itaðir gætu greinst 
neikvæðir (ekki með veiruna) við komuna hingað til lands en þróað með sér sjúkdóminn nokkrum 
dögum síðar og þannig smitað aðra. Hins vegar var ekki vitað hversu algengt það yrði. Fljótlega 
greindust tveir einstaklingar hér með COVID-19 stuttu eftir komuna hingað til lands en báðir höfðu 
verið með neikvætt próf á landamærum. Sm itdreifing varð innanlands frá báðum þessum 
einstaklingum.
Því var ákveðið að skimun skyldi endurtekin fyrir hluta komufarþega (búseta á Íslandi eða ísl. 
ríkisfang) á degi 4-6 með heim kom usm itgát á milli skimana ef átti við. Auk Færeyja og Grænlands var 
ákveðið að Danmörk, Þýskaland, Noregur og Finnland skyldu tekin af lista um hættusvæði m.t.t. 
COVID-19 og farþegar sem þar höfðu dvalið sl. 14 daga skyldu undanþegnir skimun.
Á þessu tímabili fór útbreiðsla COVID-19 að aukast í Danmörku, Þýskalandi og lítillega í Noregi. 

o 14110 einstaklingar komu frá löndum sem ekki voru flokkuð sem áhættusvæði 
o 27626 einstaklingar voru skim aðir og reyndust 37 jákvæðir.

■ 13 = 0,05% voru með virkt smit í fyrstu skimun
■ 24 = 0,09% voru með gamalt smit í fyrstu skimun
■ 5059 =18,3% voru skim aðir tvisvar
■ 1 = 0,02% einstaklingur reyndist með virkt smit í seinni skimun en hafði verið með 

neikvætt próf í fyrstu skimun.

539 = 1,2% forskráðra  voru skráðir í „sóttkví" (íslensk vottorð um fyrri sjúkdóm /tengifarþegar/sóttkví)



• 31.7.-18.8.: Á þessum tím apunkti var ákveðið að krefjast tveggja skimana hjá einstaklingum sem
komu frá áhættusvæðum og myndu dveljast hér lengur en 10 daga. Ástæða fyrir þessu var sú að sýnt 
þótti að hættan á smiti væri mest frá þeim myndu dvelja hér til lengri tíma. Skömmu fyrir þessa 
breytingu komu upp tvæ r ótengdar hópsýkingar, ein út frá ferðamanni sem hugðist dvelja hér 
einhverjar vikur og hin af völdum undirtegundar veirunnar sem ekki er vitað hvernig komst hingað til 
lands. Þessi undirtegund hefur náð að dreifa sér víða um land, um 200 einstaklingar hafa greinst hér 
innanlands, fimm þurft að leggjast inn á sjúkrahús og einn þurft á aðstoð öndunarvélar að halda.

Á þessu tímabili varð áberandi aukning í útbreiðslu sýkingarinnar í flestum nálægum löndum. Mikil 
aukning varð í fjölda jákvæ ðra í seinni skimun á þessu tímabili.

o 17687 farþegar höfðu ekki verið á áhættusvæði að eigin sögn við komuna hingað til lands. 
o 44986 voru skim aðir og þar af 67 jákvæ ðir

■ 49 = 0,1% voru með virkt smit í fyrstu skimun
■ 18 = 0,04% voru með gamalt smit í fyrstu skimun 

o 17607 =39,2% einstaklingar voru skimaðir tvisvar.
■ 10 = 0,05% einstaklingar reyndust vera með virkt smit í skimun nr. 2 en höfðu 

reynst neikvæðir í fyrstu skimun.
807 = 1,2% forskráðra  voru skráðir í „sóttkví" (íslensk vottorð um fyrri sjúkdóm /tengifarþegar/sóttkví)

• 19.8. ^  : Á þessum tíma valdi ríkisstjórnin að krefja alla farþega sem komu hingað til lands frá 
áhættusvæðum  að fara í tvæ r skim anir með 5 daga sóttkví á milli skimana. Sóttvarnalæ knir hafði þá 
lagt til nokkrar útfærslur á skimunum en taldi að ofangreind útfærsla væri áhrifaríkust m.t.t. 
sóttvarna. Sóttkví á milli skimana var valin þar sem að heim kom usm itgát sem áður hafði verið mælt 
með þótti ekki fullnæ gjandi til að koma í veg fyrir smit frá sýktum einstaklingum. Á þessum 
tím apunkti var einnig ljóst að veruleg aukning hafði orðið á COVID-19 faraldrinum víða um heim sem 
myndi auka líkur á frekari dreifingu hingað til lands. Var því skilgreining áhættusvæða útvíkkuð til 
allra landa og landsvæða heims.

Fram að 18.8.2020 hafði skimun á landamærum greint 85 einstaklinga með virkt smit af völdum COVID-19. 
Þar af greindust 11 einstaklingar í seinni skimun en höfðu verið með neikvætt próf í fyrstu skimun.

Það er því ljóst að skimun á landamærum hefur komið í veg fyrir að hingað til lands komi fjölm argir smitaðir 
einstaklingar inn í samfélagið sem gætu hafa sett af stað mun útbreiddari faraldur innanlands en orðið 
hefur, með tilheyrandi álagi á heilbrigðiskerfið og e.t.v. alvarlegum afleiðingum fyrir einstaklinga. Of 
snemmt er að gera upp áhrif breytinga sem tóku gildi 19.8., sérlega þess að komufarþegar fara í sóttkví en 
ekki heimkomusmitgát.
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